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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  Tirsdag den 16/6 2009 hos Henriette  

Til stede:  Kim Kiilerich, Helena Alex, Rikke Mahaffy, Henriette Knudsen, Karen Tang og 
Kirsten Dam.  

Referent: Kirsten Dam  

1. Nyt fra Karel/personale  
2. Godkendelse af referat. 
3. Personale bla. undervisere 
4. Gennemgang af løbende sager:  

a:Bunde og baner  
b:Vandvogn 
c:Vandingsanlæg 

5. Staldvagter og staldmøde 
6. Økonomi 
7. Vaskemaskine 
8. Meddelelser fra udvalg. 
9. Eventuelt 
10. Næste møde  

Ad.1 Sommerferieplan gennemgås.  
Tilkaldevagt: 27-28:Rikke, 29 Karen. Karen kommer forbi i uge 27 og Rikke i uge 28. 
Elevheste aftenfodres (hø)af Rikke i 27 og 28. Jeanett i uge 29. 
Der er lavet plan for sommerfold.  
Det aftales at halm, hø og foder skal bestilles hjem inden ferien 
For at undgå dårligt hø i weekenden køres hø ind og godkendes af Karel fredag.  

Ad 2 OK  

Ad 3 Undervisere i elevskolen efter sommerferien er ved at falde på plads.   
Vi er blevet opmærksomme på at der gælder forskellige og meget omstændige regler 
for flexjob..   

Ad 4 a: Indendørs: Der laves plan for vanding og harvning til begge haller så man har 
mulighed for at planlægge sin ridning. Bunde indendørs er ok, der skal evt lidt ekstra 
sold i den lille.  

Udendørs: Der vil også her komme plan for harvning og vanding. Vi undersøger om 
der er forskel i sandet i dressurbanerne og om dette indikere at der skal ændres noget, 
banerne ved siden af naboejendommen er lidt tunge, så der skal trækkes sand af, 
afhængigt af hvor meget sand Kim og Karel måler. Kalkbanen er pt på stand by.   
Der er mange små sten på grusspringbanen, Karen undersøger om der kan køres sten 
af. Der køres lidt sand på den lille græsspringbane 

 

Karel.     
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b: Med hensyn til vandvogn og påfyldning af denne: Det tyder på at vi må lave en 
vandboring. Såfremt der ikke skal bores efter vand kan man føre rør til en tank og så 
vandes fra tanken. Der findes en pris på banevanding og som alternativ prisen på en 
gyllevogn med tryk.   

c: Vandingsanlægget indendørs laves om så det kan køre fuldautomatisk Det skal 
laves om til et 3 strengsanlæg. Pris 6.000,-kr. Denne ombygning har en forholdsvis 
kort tilbagebetalingstid da den er vandbesparende.   

Der vil komme opslag om hvornår der fremover vil blive vandet og harvet på de 
forskellige baner. 
For at få lidt flexibilitet ønsker Svendsen, Kim og Mark et harvekursus.  

Ad 5 Der afholdes staldmøde onsdag den 24/6 kl. 19 i cafeteriet. Kim vil være ordstyrer, 
Rikke laver opslag.    

Ad 6. Budget løbes igennem Vi forventer at afskrive et større beløb på grund af dårlige 
betalere. Vi drøfter hvordan vi kan undgå disse situationer. En mulighed er at købe en 
pakke hos RKI og få dem til at inddrive gæld. Såfremt vi får en dårlig betaler har vi 

retten til at sælge den opstaldet hest også til lav pris. Dette er selvfølgelig ikke noget 
vi forventer nogensinde at komme til og heller ikke noget der vil ske uden varsel.  
Budget vedlagt som bilag 1.  

Ad 7. Der har været et par som har vasket på længerevarende kredit. Såfremt vask bliver 
opkrævet på regning vil der fremover være et ekspeditionsgebyr på 10,- kr pr vask.  

Ad 8. Aktivitetsudvalget har travlt med ridelejr.  

Cafeterieudvalget har snart møde. Der vil blive en madplan for kommende onsdage og 
menuprisen vil stige.  

Ad 9.   Vi har modtaget et legat fra trykfonden på 10.000- kr til førstehjælpsundervisning.  

Der har været en klage over fodring i weekenden og baneforhold. Baneforhold 
forsøges ændret og weekendfodring vil blive drøftet på staldmødet på onsdag.   

Staldkatten er forsvundet.  

Ad 10 Næste møde 4/8 2009 hos Henriette.    
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